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I 2017 har MGF-sekretariatet hatt fullt fokus på planlegging av messene 
i 2018 – Vei og Anlegg og SMART industri, i tillegg til at vi har etablert et 
nært og godt samarbeid med mange andre bransjeforeninger. 

2017 ble et år med mange begivenheter.  
For meg ble nok en av de største å ta over 
stafettpinnen etter Anita Hall som direktør 
i foreningen. Gjennom året har jeg fått møte 
de fleste av våre medlemsbedrifter på ulike 
arrangementer og i etterkant av messene 
våre er målet å komme meg ut på besøks-
runde. 

Generalforsamlingen ble avholdt 11. mai 
2017 på Thon Hotel Opera som formiddags-
møte, med påfølgende faglig innlegg om 
elektrifisering av luftfarten av Olav Mosvold 
Larsen fra Avinor. For mange var det nok en 
overraskelse at flyprodusentene var kommet 
så langt i utvikling av kommersielle fly på 
batteri og ikke minst Avinors engasjement for 
å senke CO2 utslippene. Generalforsamling 
ble rundet av med lunsj sammen med 
veterangruppen. 

Den Tekniske messen ble revitalisert 
igjennom et samarbeid med bransjeforeninger 
innen sveis, vedlikehold, automatisering, 
emballasje, plast og robot og SMART industri 
ble lansert rett før sommeren. Høsten har 
gått med til å bygge innhold og allianser for 
å styrke både innhold og markedsføring av 
arrangementet. Vi har hatt en utrolig støtte 
og engasjement hos medlemmene i verktøy-
maskingruppen, og det lover godt for den 
nye satsingen til foreningen. 

Vei og Anlegg har samtidig vært i full 
oppkjøring og allerede til sommeren var store 
deler av utstillingsområdet solgt ut. Og da vi 
rundet nyttår var det ikke en kvadrat ledig. 
Interessen både fra utstillere og besøkende 
er stor! Utstillingen er nå flyttet opp til øvre 
plan, men vi opprettholder utstillingsarealet. 
I tillegg er utstillingen inne flyttet til den 
største hallen og dermed er utstillingsarealet 
doblet inne. 

Gruppene våre har hatt tre møter hver, og 
engasjementet er stort for fagsaker. 
I anleggsmaskingruppen har et økende fokus 
på karbon- og utslippsfrie maskiner fått stor 
oppmerksomhet og sommeren 2017 ble MGF 
med i nettverket «Grønn anleggssektor». 
Vår representant er Njål Hagen. I tillegg har 
problematikken rundt reparasjon av ROPS 
konstruksjoner og sikring av borerigger vært 
arbeidet med gjennom hele året. 

Vi er også glad for den tilliten våre medlem-
mer viser oss, gjennom stadig å ta kontakt for 
å få hjelp med stort og smått i egne bedrifter. 
Medlemsfordelen med juridisk bistand har 
også i 2017 vært benyttet av flere bedrifter. 

MGF dagen ble i år arrangert på Thon Hotel 
Opera i Flagstadsalen, og årets fagseminar 
ble viet den digitale hverdagen. Foredrags-
holderne kom fra ulike norske firma og 
organisasjoner som ga oss et godt innblikk 
i både muligheter og trusler i et stadig mer 
digitalisert samfunn. Avslutningsforedraget 
som av de fleste ble trukket frem som det 
aller beste, ble holdt av Bente Sollid 
Storehaug, som startet med å fortelle om 
sin oppvekst med en pappa som var utvikler 
på Moxy. På festmiddagen var også veteran-
gruppen invitert, og hva er vel mer naturlig 
i Flagstadsalen på Hotel Opera enn å velge 
underholdning med stjernen bak «Opera 
til Folket» - Gjøril Songvoll.   

For meg og resten av administrasjonen har 
det vært et begivenhetsrikt, hektisk og ikke 
minst morsomt år og vi står nå på trappene
til et messeår som garantert vil gi oss 
mange spennende utfordringer! 

Tone Lindberg Grøstad
Direktør

Full gass og bredt samarbeid i 2017

« Vi skal  skape merverdi for våre medlemmer 
gjennom målstyrte aktiviteter for å sikre gode 
markedsforutsetninger og rammevilkår»
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Gruppens formann 2017: Roy Hagen, Wacker Neuson AS
Antall medlemsbedrifter pr. 31.12.2017: 52
Antall møter i 2017: 3

Gruppens arbeid
Det har vært svært godt oppmøte på gruppemøtene i 2017. 
Gjennomgående tema på årets møter har vært Vei og Anlegg 2018. 
Messen arrangeres 2. – 6. mai og blir vesentlig forskjellig fra 
2015-messen med endret uteareal og doblet inneareal. 

Det er mange felles fagsaker som engasjerer medlemsmassen 
i denne gruppen og interessen er stor. Anleggsmaskingruppens 
egen faggruppe, revisjonsgruppen, som jobber spesielt med 
de tunge fagspørsmålene for denne bransjen, har hatt flere 
arbeidsmøter i løpet av året. 

Sakene det har vært ekstra fokus på har vært knyttet til helse, 
miljø og sikkerhet. Blant annet diskusjon rundt reparering eller 
bytte av skadede førervern på anleggsmaskiner, vern av roter-
ende deler på borerigger, standard for hurtigkoblingsfester 
(HK-fester) og «grønne» anleggsplasser, og utfordringene 
dette gir for maskinleverandørene. Revisjonsgruppen har 
også vært sterkt involvert i implementeringen av Maskin-
registeret blant maskinforhandlerne.

Statistikker for bransjen har blitt utarbeidet i MGF-regi 
i flere tiår. I 2014 ble det etablert en egen statistikk for 
anleggsteknologi og i 2016 ble det igangsatt et arbeid  
for å etablere en egen statistikk for knuse-, sikte- 
og sorteringsverk. Denne statistikken er fortsatt 
i utviklingsfasen og tallene blir ikke publisert. 

Utvikling i markedet
Det har aldri blitt innrapportert så mange solgte 
anleggsmaskiner fra MGFs medlemsbedrifter som 
i 2017. Det er gøy å kunne melde om ny salgsrekord 
og ALL TIME HIGH. Antallet maskiner ble totalt på 
4784, noe som er opp vel 6 % fra fjoråret, som også 
var et rekordår. Det høye maskinsalget er et resultat 
av fortsatt stor aktivitet i anleggsbransjen, med 
blant annet store vei- og jernbaneprosjekter. 

Verktøymaskingruppen (inkl. trebearbeidende maskiner)Anleggsmaskingruppen (inkl. krangruppen)

År: Omsetning (mill NOK): Antall medlemmer:

2013 10.383 42

2014 10.803 45

2015 11.220 46

2016 11.670 46

2017 13.505 52

Gruppens formann 2017: Knut Christian Bachke, P.A. Bachke AS
Antall medlemsbedrifter pr. 31.12.2017: 47
Antall møter i 2017: 3

Gruppens arbeid
Det har i 2017 vært godt oppmøte på de tre møtene som er blitt 
avholdt i gruppen. Året startet med en del usikkerhet rundt 
arrangering av Den Tekniske Messen i 2018. Messen har hatt noen 
tunge år bak seg, men dette har vært et viktig arrangement for 
medlemmene i MGFs verktøymaskingruppe. Gruppen, sammen med 
administrasjonen i MGF, jobbet aktivt frem til sommerferien for å 
finne en ny form og ny giv for neste messe. Resultatet av arbeidet 
ble SMART industri som arrangeres 17. – 19. april 2018 på Norges 
varemesse på Lillestrøm. 

I november ble Norsk Industris konferanse Industri Futurum 
arrangert for andre gang. MGF var også denne gangen invitert  
som medarrangør til konferansens utstillingsdel. Flere av Verktøy-
maskingruppens medlemmer deltok som utstillere og fikk dermed 
mulighet til å treffe konferansens 1000 deltagere både på stand og 
i sosiale settinger.

Foruten de fellessakene som gruppen jobber med, får MGFs fagsjef 
mange henvendelser fra verktøymaskingruppens medlemmer 
vedrørende enkeltsaker.

Utvikling i markedet
Starten på 2017 var for mange i Verktøymaskingruppen 
vanskelig. Utfordringene i et urolig 2016-marked fulgte 
med over i det nye året. Ved gruppemøtet til sommeren 
var det flere som kunne melde om et marked i endring 
og mot slutten av året var det en viss optimisme da 
flere meldte om økt salg og ordrereserve. 

Leverandører av trebearbeidende maskiner hadde 
i følge statistikken det beste året siden de begynte 
å rapportere inn tallene i 2011. 

Gruppefakta
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År: Omsetning (mill NOK): Antall medlemmer:

2012 2.710 52

2013 2.790 50

2014 2.250 49

2015 2.030 49

2016 1.992 47
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Gruppens formann 2017: Tor Kilde, Atlas Copco Kompressorteknikk AS
Antall medlemsbedrifter pr. 31.12.2017: 7
Antall møter i 2017: 3

Gruppens arbeid
Det er godt oppmøte på gruppemøtene i Kompressorgruppen. 
 I tillegg til å ta opp felles utfordringer har møtene vært arena for 
 å informere om foreningens to store messer som arrangeres i 2018. 
Flere av gruppemedlemmene skal delta på SMART industri og/eller 
Vei og Anlegg 2018. Det var flere av Kompressorgruppens 
medlemmer som valgte å delta som utstillere under konferansene 
Industri Futurum og Transport og Logistikk. Konferansene 
arrangeres av Norsk Industri i The Qube på Gardermoen og MGF
 var også i år medarrangør til utstillingen. 

Flere av gruppemedlemmene ønsket å etablere en egen faggruppe 
bestående av representanter fra kompressor-leverandørene. Alle 
medlemsbedriftene i Kompressorgruppen ble oppfordret til å delta 
med en person i denne faggruppen. Gruppen skal i første omgang 
utarbeide et pusteluft-skriv/MGF-standard. Første møte ble 
avholdt i november. 

Utvikling i markedet
I 2017 omsatte gruppens medlemmer 1918 kompressorer. Som 
for alle bransjer som er nært knyttet opp mot olje- og gassektoren, 
har Kompressorgruppen opplevd et usikkert og urolig marked de 
siste årene. Til tross for dette har salgstallene steget år for år og 
resultatet for 2017 det nest høyeste siden oppstarten av statis-
tikken i 2010. Kun slått av 2012 og da ble det omsatt 96 flere 
kompressorer. 

KompressorgruppenGaffeltruckgruppen

Antall solgte kompressorer:Gruppens formann 2017: Arne Husborn, Jungheinrich AS
Antall medlemsbedrifter pr. 31.12.2017: 9
Antall møter i 2017: 3

Gruppens arbeid
Det har vært godt oppmøte på Gaffeltruckgruppens møter 
gjennom året. Flere saker er blitt diskutert, noen er løst i løpet 
av kort tid mens andre tar det lengre tid å få avklart.

 I 2015 ble det igangsatt arbeid om opprettelse av fagbrev  
for truck- og liftmekanikere. Søknad ble sendt til Utdannings-
direktoratet i april 2016. På slutten av 2016 fikk vi en 
henvendelse fra Faglig råd for teknikk og industriell produksjon 
(FRTIP), hvor de ba om en oversikt over antall lærlinger 
medlemsbedriftene i MGF og Personløfterforeningen ønsker 
å ta inn i årene fremover. For at FRTIP skal arbeide videre med 
opprettelsen av fagutdanningen, måtte de være sikre på et 
minimum av 30 lærlinger pr. år. På bakgrunn av dette ble det 
gjennomført spørreundersøkelse for å kartlegge hvor mange 
lærlinger bransjen har intensjon om å ta inn i årene 2018-2022. 
Resultatet lå langt over kravet fra FRTIP og saken ble behandlet 
på rådsmøte i midten av februar 2017. Ved årsslutt ble det 
opplyst fra Utdanningsdirektoratet at det var stor grad av 
enighet om opprettelse av fagopplæringen, og at saken nå 
var oversendt Kunnskapsdepartementet. 

Utvikling i markedet
Salget av gaffeltrucker har vært stabilt høyt gjennom flere år 
og i 2017 det ble omsatt 4529 nye gaffeltrucker. Dette er litt 
ned i forhold til fjoråret, men markedet oppleves som positivt. 
Gaffeltruckgruppens statistikker har en lang historikk og 
tallene brukes aktivt som et analyseverktøy for gruppen.

År: Omsetning (mill NOK): Antall medlemmer:

2013 1.964 9

2014 2.027 9

2015 2.117 9

2016 2.330 9

2017 2.472 9

Gruppefakta
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År: Omsetning (mill NOK): Antall medlemmer:

2013 548 7

2014 645 8

2015 491 7

2016 553 7

2017 709 7
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I 2017 brøt vi tradisjonen med å holde 
MGF-dagen på Royal Christiania og flyttet 
oss til Thon Hotel Opera og Flagstadsalen. 
Salen var en høytidelig ramme rundt både 
dagseminaret og middagen, og selv om 
Royal Christiania snart åpner for drift igjen 
er det nok sannsynlig at vi velger Opera 
igjen. 

Dagen ble åpnet av Frank Langva som er 
ansvarlig for utvikling av neste generasjon 
digitale kundeløsninger i Innovasjon 
Norge. Fokuset ble satt på den enorme 
utviklingen som har vært i bruk av digitale 
løsninger i vår daglige kommunikasjon, og 
hvordan Innovasjon Norge har tatt dette 
med inn i møtet med sine kunder. 

Christian H. Grosch, Head of Tactical Asset 
Allocation & Advisory i Alfred Berg, 
fortsatte med å sette fokus på hvordan 
finansnæringen bruker automatisering og 
kunstig intelligens til krevende rutine-
arbeid og manuelle prosesser. Kanskje var 
det overraskende å se hvor langt denne 

næringen allerede har kommet, og ikke 
minst deres fokus på hva som bør være 
digitalisert og hvor menneskelig involver-
ing gir en merverdi. 

For å få opp temperaturen litt i salen og 
ikke bare høre om fordelen med digitali-
seringen og big data var Torbjørn Kveberg, 
forsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt 
invitert inn for å gi oss en innføring i 
cybermakt. Her fikk vi innsyn i hvordan 
grupperinger og stater kan bruke 
cyberdomenet for å påvirke andre stater, 
noe som er dagsaktuelt i forhold til bruk  
av sosiale medier for påvirkning og 
manipulering, og ikke minst påvirkning  
av politiske valg de senere årene. 

I  2018 innføres ny personvernforordning, 
noe som har fått mye medieoppmerksom-
het  i tillegg til ukentlige mailtilbud om 
kursing fra en rekke leverandører. Hva er 
det som vil være lov å lagre i fremtiden? 
Hva kan du lagre om dine ansatte og hva 
kan du lagre om dine kunder? Er det lov å 
lagre noe som helst uten å ha fått skriftlig 
tillatelse og hva gjør du når noen ber om  
å bli slettet? For å få innsikt i hva som 
kommer i 2018 hadde vi invitert Advokat 
Maja Glad Pedersen fra Virke, som ga oss 
en grundig innføring i løpet av en skole-
time. 

Neste kvinne ut imponerte gjennom sitt 
engasjement og utrolige innsikt i hva big 
data er og hvordan dette kan utnyttes. 
Anne-Signe Fagereng er markedssjef  
i Flytoget og har tidligere jobbet i både 
Finn.no og Google.  Hun brukte eksempler  
fra egen karriere for å vise hvor verdifull 
big data er og hvordan den kan benyttes til 
både operativ markedsføring og strategisk 
merkevarebygging. 

Men, det er jo ikke bare på jobb vi omgir 
oss med digitalisering. Stadig oftere deler 
vi våre egne data gjennom PC, nettbrett 
eller telefon. Hvor vanlig er det med 
identitetstyveri? Hvor farlig kan det være? 
Og hva kan man gjøre når man innser at 
noen har forsøkt eller har klart å svindle 

Den nå tradisjonelle MGF-dagen ble arrangert 16. november med digitaliseringen som hovedtema på 
seminardelen. Temaet er dagsaktuelt og totalt samlet vi 74 engasjerte deltakere, som ga oss gode 
tilbakemeldinger på valg av tema og foredragsholdere. 

MGF – dagen 2017

deg på nett? Ole Anders Ulrsrud hos NorSIS 
jobber med dette til daglig, og ga oss innsikt 
i hvordan man kan forebygge og hvordan de 
kan hjelpe når ulykken først er ute. 

Avslutningen av dagen stod Bente Sollid 
Storehaug for, og for et engasjement hun 
klarte å skape! Kanskje fikk hun noen ekstra 
poeng hos tilhørerne når hun fortalte om 
sitt nære forhold til Moxy-dumpere og 
hvordan faren hadde vært med å utvikle 
disse. Gjennom 45 minutter satt tilhørerne 
fremoverlente og lyttet mens Bente ga 
innsikt i digitaliseringen og industri 4.0s 
innhold. Etter å ha avsluttet sitt foredrag  
var det mange som måtte frem for å få svar 
på  sine spørsmål! 

Det var helt klart at temaet fenget og at 
deltakerne følte at de gikk hjem med ny 
kompetanse, og ikke minst energi for å 
fortsette arbeidet med digitaliseringen i 
egen bedrift. 

Festmiddagen ble holdt i den samme salen 
med god mat og drikke som den røde tråden 

gjennom kvelden. Og da vi først var i 
Flagstadsalen på Thon Hotel Opera, hva var 
vel da mer naturlig enn at underholdningen 
var nettopp opera? Som kulturrådgiver ved 
Universitetet i Oslo, daglig leder og 
festivalsjef for Opera til folket og ikke 
minst en meget erfaren sopran, imponerte 
Gjøril Songvoll stort. Songvoll delte både 
sine sangkunster og humor med gjestene.  
Applausen stod i taket og sørget for at vi 
fikk ett ekstranummer. 

«I  2018 innføres ny personvernforordning, 
noe som har fått mye medieoppmerksomhet 
i tillegg til ukentlige mailtilbud om kursing 
fra en rekke leverandører.»
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Styrets årsberetning

Året 2017
Det er i 2017 avholdt 5 (5 i 2016) styremøter i tillegg til styresem-
inaret som ble avholdt i Barcelona. Tema for årets styreseminar var 
Den Tekniske Messen – strategi og muligheter for fremtiden. Styret 
har totalt behandlet 35 (32) saker i styremøtene. 

Vårens generalforsamling ble avholdt på Thon Hotel Opera med 
31 medlemsbedrifter representert, noe som var en nedgang fra 
36 bedrifter i 2016. Generalforsamlingen ble avsluttet med 
faglig foredrag om elektrifisering av luftfarten i Norge holdt
av representant fra Avinor. 

MGF-dagen satte fokus på digitaliseringens betydning og mulig-
heter med foredragsholdere fra en rekke store norske bedrifter. 
Deltakelsen var noe lavere enn året før med 74 (86) deltakere 
på dag og 78 (91) på festmiddagen.

Gruppene våre har hatt tre møter hver gjennom året fordelt på 
januar/februar, mai/juni og september/oktober. Gruppemøtene har 
generelt høy deltakelse og engasjementet er stort, noe som fører 
til at vi også i 2017 har en rekke fagsaker å arbeide med. Arbeidet 
i gruppene er beskrevet som egne saker i årsrapporten. 

Høsten 2017 meldte MGF seg inn i nettverket Grønn Anleggssektor. 
Nettverket skal øke grønn innovasjon og verdiskapning i anleggssek-
toren, finne realistiske, gjennomførbare miljømål og -tiltak som gir 
målbar effekt og etablere felles veikart for grønn anleggssektor. 
SINTEF leder sekretariatet for Nettverket Grønn Anleggssektor, og 
det mottar økonomisk støtte fra Forskningsrådet frem til 2020. 

I mars tiltrådte Tone Lindberg Grøstad som ny direktør og Anita Hall 
ble takket av etter en lang og god innsats i foreningen. 

Medlemsmassen er relativt stabil i 2017, med to utmeldinger og 
seks innmeldinger. Ved årsslutt hadde MGF 115 medlemsbedrifter. 

MGF har i 2017 utløst opsjon på videre leie av lokaler i Henrik Ibsens 
gate 90, men med en betydelig kostnadsreduksjon og muligheter til 
å si opp avtalen innenfor avtalens varighet på 5 år. 

Økonomiske resultater
De to messene Vei og Anlegg og SMART industri (tidligere Den 
Tekniske Messen) arrangeres hvert tredje år, neste gang i 2018. 
Alle inntekter og kostnader i forbindelse med disse messene blir 
periodisert til det år messene arrangeres. Regnskapsmessig 
resultat sees derfor samlet over en tre års periode. For perioden 
2015 – 2017 samlet har MGF et samlet overskudd på om lag  
NOK 1,3 mill. 

Totale driftsinntekter i 2017 var på NOK 1,9 mill mot 2,2 mill i 2016. 
Årsaken til de reduserte inntektene er lavere inntekt fra Industri 
Futurum og Transport og Logistikk, som vi arrangerer sammen med 
Norsk Industri, og at det ikke er gjennomført kurs for medlemmene 
i 2017. Årsresultatet før finansposter viser et samlet underskudd 

på NOK 4,2 mill, som er en forbedring fra 2016 hvor resultatet  
ble NOK -4,5 mill. Det er hovedsakelig kostnader knyttet til andre 
driftskostnader og arrangement (styre, generalforsamling og 
medlemsmøter) som har ført til resultatforbedringen. 

MGF har ikke rentebærende gjeld ved utgangen av året, og har 
en forvaltnings-portefølje på om lag NOK 20 mill som er plassert 
hos Alfred Berg. Foreningen er avhengig av en tilstrekkelig evne 
til egenfinansiering i årene hvor messer ikke arrangeres, og det 
er styrets oppfatning at det ikke foreligger risiko knyttet til 
tilstrekkelig evne til egenfinansiering. 

Arbeidsmiljø og personale
Arbeidsmiljøet ved servicekontoret vurderes som godt. Det 
gjennomføres medarbeidersamtaler og det er i 2017 iverksatt 
kompetansehevingsprosjekter rettet mot digitalisering og bruk 
av digitale medier. 

Servicekontoret har 3 faste årsverk fordelt på 2 kvinner og en 
mann. Styret består av 5 styremedlemmer og 4 varamedlemmer 
som alle er menn. Det er styrets oppfatning at dette skyldes en 
lav kvinneandel i bransjen totalt sett og spesielt i ledelsen i våre 
medlemsbedrifter.  

Sykefraværet endte i 2017 på 7,8% (1,9%) og er knyttet til 
langtidssykemelding som ikke er arbeidsrelatert. Det er ikke 
registrert yrkesskader hverken med eller uten fravær. 

MGFs virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 

Maskingrossisternes Forening

Maskingrossisternes Forening (MGF) er en bransjeforening 
for grossister og importører som er delt inn i fire grupper 
utfra produktkategoriene anleggsmaskiner, kompressorer, 
gaffeltrucker og verktøymaskiner 

Foreningens formål er:
• Å samle firmaene innen bransjen for å ivareta og  
 fremme felles interesser.
• Å styrke kollegialt samarbeid, fremme sunne 
 forretningsmessige prinsipper.
• Å motarbeide illojal konkurranse eller andre forhold 
 som strider mot god forretningsskikk.
• Foreningen kan ikke opprette eller delta
  i konkurranseregulerende avtalereller ordninger.

Virksomheten har kontorer på Solli Plass i Oslo. 

Fakta og informasjon i 2017

MGFs æresmedlemmer 
• Juan de Mora
• Aasmund Steenstrup
• Roar Telje
• Nils Henrik Baggerød
• Sigurd Stave
• Sverre Gabrielsen
• Thorstein Bjerke
• Jon Vislie

Valgkomitéen 
Valgkomiteen, valgt på generalfor-
samlingen 2017, består av følgende:
• Frode Lund, Verktøy AS Industri, 
 valgt til 2012
• Per Arvid Hennum, Kranor AS, 
 valgt til 2018
• Birger Gladhus, Tekno-Nor AS, 
 valgt til 2019

 
Revisor 
MGFs regnskap revideres av Christiania-
Revisjon ved statsautorisert revisor  
Hanne Cathrine Strømborg. 

Advokatforbindelse 
MGFs faste advokatforbindelse er 
Advokatfirmaet Ræder. Flere av 
medlemmene har også i 2016 benyttet 
selskapets tjenester til å løse små og store 
saker. I tillegg har MGF benyttet Ræder  
i forbindelse med fagsaker og  for å 
registrere varemerket SMART industri. 

Medlemsfordeler 
MGFs samrarbeidspartnere tilbyr 
prisgunstige varer og tjenester for 
medlemmene. Oppdatert oversikt ligger 
ute på medlemssidene på www.mgf.no

MGFs administrasjon
Tone Lindberg Grøstad, Direktør
Njål Hagen, Fagsjef
Gry Ingebretsen, Messekoordinator

Medlemmer, omsetning og årsverk

16. januar ...................................................... Presselunsj for fagpressen
17. januar .........................................Kompressorgruppen, gruppemøte
19. januar ................................. Verktøymaskingruppen, gruppemøte
26. januar ............................................................ Dieselgruppen, fagmøte
26. januar .........................................Gaffeltruckgruppen, gruppemøte
01. februar ............................................................ Styret, styremøte I/17
02. februar .................................................. Revisjonsgruppen, fagmøte
02. februar .............................. Anleggsmaskingruppen, gruppemøte
15. februar ............................................................ Vei og Anlegg, kick-off
16. februar ..........................Maskinregisteret, styringsgruppemøte
20. februar .......................................................... Styret, Styremøte II/17
23. – 26 mars...................... Styret, Styreseminar tema «mulige nye
  inntektskilder innenfor MGFs formål»
20. april .......................................................... Revisjongruppen, fagmøte
11. mai .......................................Generalforsamling Hotell Opera, Oslo
30. mai .............................................Kompressorgruppen, gruppemøte
01. juni ....................................... Verktøymaskingruppen, gruppemøte
06. juni ..............................................Gaffeltruckgruppen, gruppemøte
08. juni .................................................................Styret, Styremøte III/17
13. juni ....................................... Anleggsmaskingruppen, gruppemøte

22. juni ............................................................ Revisjongruppen, fagmøte 
22. juni ..........................................................................Temamøte HK-feste
7. – 8. august ...............................Skandinavisk foreningstreff i Eksjö
24. august .....................................................Presselunsj for faggruppen
31. august ...........................................................Styret, Styremøte IV/17
19. september ..............................Kompressorgruppen, gruppemøte
26. september ...............................Gaffeltruckgruppen, gruppemøte
28. september ....................... Verktøymaskingruppen, gruppemøte
12. oktober ............................. Anleggsmaskingruppen, gruppemøte
12. oktober ................................................... Revisjongruppen, fagmøte
23. – 29. oktober ...............................................Transport og Logistikk,
 medarrangør til Norsk Industri
14. november.............................................................Temamøte Pusteluft
16. november .............................................................................. MGF-dagen
17. november ......................Maskinregisteret, styringsgruppemøte
20. – 21. november ........................................................IndustriFuturum, 
 medarrangør til Norsk Industri
14. desember...................................................... Styret, Styremøte V/17
19. desember ............................................. Revisjonsgruppen, fagmøte

2017 2016 2015 2014 2013

Totalt antall medlemsbedrifter 114 111 111 112 110

Årsverk i medlemsbedrifter 3.535 3.225 3.284 3.424 3.216

Omsetning i medlemsbedriftene 18.636 16.584 16.078 16.265 15.605

(I millioner NOK)

Dette skjedde i 2016 / Aktivitetskalender
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Styrets nestleder
Erik Presthus

Administrerende direktør, Atlas Copco Anlegg og Gruveteknikk AS

Styremedlem
Magnar Sellevoll

Administrerende direktør, Kaspo Maskin AS

Styremedlem
Alexander Ege

Administrerende direktør, Ing Yngve Ege AS

Styremedlem
Egil Krokan

Administrerende direktør, Kaeser Kompressorer AS

Styret i Maskingrossisternes Forening

Oslo, 20. februar 2017

Styrets leder
Bjørn Eirik Arnesen

Administrerende direktør, ABS-Maskin AS

Formann
Bjørn Eirik Arnesen

ABS-Maskin AS

Nestleder, styremedlem
Erik Presthus

Atlas Copco Anlegg- og Gruveteknikk AS

Styremedlem
Alexander Ege

Ingeniør Yngve Ege AS

Styremedlem
Egil Krokan

Kaeser Kompressorer AS

Varamedlem 1
Kai Paulshus

Hesselberg Truck AS og Hesselberg Maskin AS

Varamedlem 2
Erik Sollerud

Pon Equipment AS

Varamedlem 3
Tor Kilde

Atlas Copco Kompressorteknikk AS

Styremedlem
Aage Solbrekke

HR Maskin AS

Varamedlem 4
Knut Christian Bachke

P.A. Bachke AS

Fremtidig utvikling og utsikter
Markedet for 2017 ble bedre for de fleste av foreningens 
medlemmer, og det er optimisme for den videre utviklingen i 
2018. Økt oljepris, igangsetting av nye olje- og gassfelt i våre 
havområder og ikke minst en fortsatt økning i aktivitet innen 
bygg og anlegg kommer medlemmene til gode. 

MGFs medlemsbedrifter hadde i 2017 en total omsetning på 
NOK 18,6 milliarder (16,6) og sysselsatte 3.500 årsverk mot 
3250 i 2016. Selv om en del av økningen kan tilskrives økt 
medlemsmasse, ser vi likevel en fin vekst hos de fleste av 
våre medlemmer. 

Foreningen fremstår som en sterk og attraktiv organisasjon 
og vi skal jobbe videre med modernisering og effektivisering 
av våre produkter og tjenester til medlemmene i 2018. 

Styret og sekretariatet vil jobbe målrettet for å få god 
oppslutning om MGFs aktiviteter i 2018 som også inkluderer 
Vei og Anlegg 2018 og SMART industri. 

Begivenheter etter balansedagen
Det er etter styrets oppfatning ingen øvrige hendelser etter 
balansedagen med vesentlig betydning som ikke er reflektert 
i beretningen overfor eller i årsrapporten for øvrig. 

Takk for innsatsen
Styret benytter anledningen til å rette en stor takk til 
foreningens medarbeidere for god innsats og engasjement 
gjennom året. Styret ønsker også å takke alle medlemmer og 
samarbeidspartnere for den tilliten dere viser oss og for det 
engasjement som legges ned i foreningen. 

Fortsatt drift
I samsvar med regnskapslovens §3-3a bekreftes det at 
forutsetningene om fortsatt drift er tilstede. Fremtidige 
resultatprognoser og strategiske planer ligger til grunn 
for dette. Foreningen er i en sunn økonomisk og 
finansiell stilling 
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Driftsinntekter Note 2017 2016

Kontingent og serviceavgift 1 431 107 1 390 683

Messeinntekter 7 0 228 500
Div. inntekter 480 470 577 257

Sum driftsinntekter 1 911 577 22 767 362

Driftskostnader
Personalkostnader 3 3 326 827 3 254 348
Messekostnader 7 0 85 860
Gen.fors., styre og div. møter 481 558 736 758
Øvrige  driftskostnader 2 346 438 2 634 019

Sum driftskostnader 6 154 823 6 154 823

Resultat før finansposter -4 243 246 -4 514 546

Finansinntekter 6 459 405 1 034 427

Finanskostnader 6 1 217 183

Resultat av finansposter 458 188 1 034 244

Årsresultat -3 785 057 -3 480 302

Årsregnskap 2017 – hele MGF, konsolidert Balanseregnskap – hele MGF, konsolidert

Eiendeler Note 2017 2016

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 360 856 152 213
Til gode MVA 45 544 0
Forsk. bet. kostnader 1 917 179 689 091
Sum fordringer 2 323 579 841 303

Investeringer
Aksjer 5 22 475 22 475
Andeler, Alfred Berg 5 19 358 280 13 406 905
Sum investeringer 19 380 755 13 429 380

Bankinnskudd
Bankinnskudd 4 2 418 182 1 065 601
Sum bankinnskudd 2 418 182 1 065 601

Sum eiendeler 24 122 516 15 336 284

Egenkapital og gjeld
Annen egenkapital 2 10 856 142 14 641 200

Gjeld
Leverandørgjeld 1 059 320 58 969
Skyldige off. avgifter 4 192 387 294 818
Skyldige feriepenger 3 217 741 250 742
Påløpte kostnader 0 10 555
Forskuddsbetalte inntekter 11 796 925 80 000
Sum gjeld 13 266 374 695 085

Sum egenkapital og gjeld 24 122 516 15 336 284

Bjørn Eirik Arnesen
Styrets leder

Erik Kieding Presthus
Nestleder

Egil Krokan
Styremedlem

Alexander Ege
Styremedlem

Aage Solbrekke
Styremedlem

Tone Lindberg Grøstad
Direktør

Oslo, 06.04.18
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Driftsinntekter Note 2017 2016 2017 2016

Kontingent og serviceavgift 110 750 109 500 1 320 357 1 281 183

Messeinntekter 7 0 228 500

Div. inntekter 480 470 577 257

Sum driftsinntekter 110 750 109 500 1 800 827 2 086 939

Driftskostnader

Personalkostnader 3 3 326 827 3 254 348

Messekostnader 7 0 85 860

Gen.fors., styre og div. møter 481 558 736 758

Øvrige driftskostnader 11 37 2 346 428 2 633 983

Sum driftskostnader 11 37 6 154 813 6 710 949

Resultat før finansposter 110 740 109 463 -4 353 985 -4 624 010

Finansinntekter 6 456 568 1 033 699 2 837 728

Finanskostnader 6 39 0 1 178 183

Resultat av finansposter 456 530 1 033 699 1 659 545

Årsresultat 567 269 1 143 163 -4 352 326 -4 623 465

Resultatregnskap

Eiendeler Note 2017 2016 2017 2016

Omløpsmidler

Fordringer

Fordring på servicekontoret 3 890 510 9 279 760

Kundefordringer 360 856 152 213

Forskuddsbetalte kostnader 1 917 179 689 091

Til gode mva 45 544

Sum fordringer 3 890 510 9 279 760 2 323 579 841 303

Investeringer

Aksjer 5 22 475 22 475

Andeler, Alfred Berg 5 19 358 280 13 406 905

Sum investeringer 19 380 755 13 429 380

Bankinnskudd

Bankinnskudd 267 432 262 288 2 150 750 803 313

Sum bankinnskudd 267 432 262 288 2 150 750 803 313

Sum eiendeler 23 538 697 22 971 428 4 474 329 1 644 616

Egenkapital og gjeld

Annen egenkapital 2 23 538 697 22 971 428 -12 682 555 -8 330 228

Gjeld

Skyldig MGF foreningen 3 890 510 9 279 760

Leverandørgjeld 1 059 320 58 969

Skyldige off. avgifter 4 192 387 294 818

Skyldige feriepenger 3 217 741 250 742

Påløpte kostnader 10 555

Forskuddsbetalte inntekter 11 796 925 80 000

Sum gjeld 0 0 17 156 884 9 974 844

Sum egenkapital og gjeld 23 538 697 22 971 428 4 474 329 1 644 616

Balanseregnskap 

Foreningen Servicekontoret Foreningen Servicekontoret
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Noter

Note 1 :  Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp isamsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 
Inntektsføring skjer i henhold til opptjeningsprinsippet, og kostnadsføring i henhold til sammenstillingsprinsippet.

Note 2 : Egenkapital 2017 2016

Egenkapital 01.01. 14 641 200 18 121 502

Årets resultat -3 785 057 -3 480 302

Egenkapital 31.12 10 856 142 14 641 200

Note 3:  Personalkostnader 2017 2016

Lønninger 2 064 894 2 170 212

Arbeidsgiveravgift 2 137 076 2 064 894

Arbeidsgiveravgift av påløpne feriepenger 386 560 372 648

Pensjoner 30 702 35 355

Feriepenger 256 449 250 742

Kollektiv pensjonsforsikring 484 098 386 375

Andre lønns/personalkostnader og refusjoner 31 942 144 334

Sum personalkostnader 3 326 827 3 254 348

Gjennomsnittlig antall årsverk 3 3

Ytelser til ledende personer : 2016 2015

Lønn/honorar til daglig leder 1 299 019 978 347

Andre ytelser til daglig leder 13 387 110 676

Andre ytelser til styret 51 114 72 374

Foreningen har etablert OTP-ordning i tråd med Lov om obligatorisk tjenestepensjon.     

Revisjonskostnader for 2017 utgjør kr 27 594 eks. mva.    

Note 4 : Skattetrekk/ bundne midler

Pr. 31.12.2017 er innestående på skattetrekkskonto kr 95 715 som er lik skyldig skattetrekk.     
     

Noter

Note 5 : Verdi på finansinvesteringer

Andeler i obligasjons- og aksjefond hos Alfred Berg og aksjer i DNB er vurdert til anskaffelseskost, 
i tråd med regnskapslovens bestemmelser.

Anskaffelseskost Markedsverdi Urealisert

= bokført verdi 31.12.17 gevinst

Aksjer DNB 22 475 87 458 64 983

Andeler Alfred Berg 19 358 280 20 675 499 1 317 219

Sum investeringer 19 380 755 20 762 957 1 382 202

Note 6 : Finansinntekter og finanskostnader

Spesifikasjon av postene :                             Foreningen                                 Servicekontoret
2017 2016 2017 2016

Renter bankinnskudd etc. 154 565 150 332 2 814 728

Utbytte aksjer og obligasjoner 3 278 2 588

Gevinst ved salg av andeler 298 726 880 780

Annen finansinntekt 23

Sum finansinntekter 456 568 1 033 699 2 837 728

Annen finanskostnad 39 0 1 178 105

Sum finanskostnader 39 0 1 178 105

Note 7 : Messeinntekter og -kostnader  

De to messene Vei og Anlegg og SMART industri (tidligere Den tekniske messen) arrangeres hvert tredje år, neste gang i 2018. 
Alle inntekter og kostnader i forbindelse med disse messene blir periodisert til det år messene arrangeres.   

Regnskapsmessig resultat for de tre årene 2015-2017 samlet sett viser et overskudd på om lag 1,3 millioner kr.
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A. Falkenberg Eftf. AS
ABC-Maskin AS
ABS-Maskin AS
A-K Maskiner AS
Albert E Olsen AS
Alvøen AS
AMA Salg AS
Ankerløkken Equipment AS
Anlegg- og miljøservice AS
Anleggsgruppen AS
Asfalt & Betong Maskiner AS
Atlas Copco Kompressorteknikk AS
Atlas Copco Tools AS
Beck Maskin AS
Bergsli Metallmaskiner AS
Bergsli Treteknikk AS
Brokk Norge AS
Brubakken AS
Bulder AS
Böhler Uddeholm AS - Engcon Norge
C Dahm Maskinforretning AS
C Grindvold AS
Correct Maskin AS
Dagenborg Maskin AS
Digernes AS
DMG MORI Norway AS
E-F Teknikk AS
Epiroc Norge AS
Exel Machines AS
Fredheim Maskin AS
Fredrik A Nilsson AS
Gjerstad Products AS
Granzow AS
Gundersen & Løken AS
H&H Maskin AS
Helge Karlsen Verktøy og Maskin AS
Hella Maskin AS
Hesselberg Maskin AS
Hesselberg Truck AS
HMS Maskin AS
Holger Hartmann AS
HR Maskin AS
HTS Verktøy AS
Hydrema AS
Hymax AS
Ingeniør Yngve Ege AS
IRM Norge AS
Jungheinrich Norge AS
Kaeser Kompressorer AS
Kalmar Norway AS

Medlemsoversikt pr 31.12.2017

«En forening som blomstrer»

Kaspo Maskin AS
Klepp Mek
Komatsu Forest AS
Kranor AS
Køhn Tech AS
Leica Geosystems AS
Lekang Maskin AS
Len-Nortool AS
Liebherr-Norge
Lieds Verktøy AS
LTS Maskin AS
LVD Scandinavia AS
Magne Gitmark & Co AS
Maskin K. Lund AS
Maskin og Konsult AS
Maskinsalg AS
Messtech AS
Metall Maskin AS
Metso Norway AS
Multimaskin AS
Nasta AS
Nessco AS
Nils A. Mørk Maskin AS
Nor Swiss AS
Nordic Supply System AS
Norma Tekniske Kompani AS
Normann Olsen Maskin AS
Norsecraft AS
Nortools AS
NTT AS
Oulie-Hansen AS
Overseas Trading & Service Company AS - OTS
P. Meidell AS
P.A. Bachke AS
Pon Equipment AS
Ravema AS
Rekvisitt AS
Romec Maskinutleie AS
Rosendal Maskin AS
Rototilt AS
Saghuset Hesselberg AS
Sandvik  Norge As Avd. Coromant
Sandvik Norge AS
Seco Tools A/S
Selmatec Securities AS
Sigurd Stave Maskin AS
Sitech Norway AS
Sivilingeniør Sture Hedløv AS
Slip & Spesialverktøy AS
SMP Parts Aktiebolag Norsk avdeling NUF

STARTAX Maskin-Teknisk AS
STILL Norge AS
Svea Maskiner AS
Teijo Norge AS
Tekno-Nor AS
Toyota Material Handling Norway AS
Trond T. Wikant AS
Truckpartner Norge AS
Trucktech AS
Tyrolit AS
Unicarriers Norway AS
Verktøy AS Industri
Volvo Maskin AS
Wacker Neuson AS
Wirtgen Norway AS
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